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OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 8 september was het thema van
Open Monumentendag 2018: ‘In Europa’.

ZOTTE ZATERDAG
Op zaterdag 20 oktober is het hele historische
centrum van Gouda weer gehuld in
middeleeuwse sferen.

Het Erasmus Genootschap Gouda was te gast in
Arti Legi, waar de hele dag onze film: ‘Rust noch
Duur. Op reis met Erasmus’ aan de bezoekers
van het prachtig gerestaureerde pand werd
vertoond.

Het gebouw werd bewonderd en wij kregen
complimenten voor de film. Dat deed ons goed.

We worden teruggevoerd naar het jaar 1511
toen Erasmus zijn Lof der Zotheid publiceerde.
Om 12.00 uur vertrekt een kinderoptocht vanaf
het Erasmusplein naar de Markt. Daar wordt
Erasmus op het bordes van het Oude Stadhuys
ontvangen door burgemeester Schoenmakers
en binnen zijn er allerlei activiteiten voor jong
en oud. Erasmus vertrekt vervolgens naar het
naastgelegen Arti Legi ‒ zijn bolwerk ‒ waar hij
in een rede zowel de loftrompet zal steken over
de geneeskunde als de zotheid zoals hij dat 500
jaar eerder ook deed.
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Daarna zijn er gedichten te horen, valt filosofie
te beluisteren en kunnen onze films worden
bekeken. In de Sint-Janskerk zingen monniken
terwijl er een misdaad wordt gepleegd. In het
Museum tekenen kinderen dat het een lust is.
U kunt natuurlijk ook over de middeleeuwse
warenmarkt struinen, in de leer gaan bij oude
ambachten, in het theaterspektakel op straat
stappen. Kijk dan uit voor Fabela, de Zotte Nar,
en … ontdek de zot in uzelf!

Erasmus heeft in zijn leven vele duizenden
brieven geschreven en ontvangen. Een deel
ervan is vorig jaar door Van Dam gekozen,
vertaald en toegelicht in het zevende en laatste
deel van Erasmus’ Verzamelde Werk zoals
uitgegeven door Atheneum – Polak & Van
Gennep . De lezing is vrij toegankelijk en begint
om 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

NAJAARSLEZING
Op woensdagavond 21 november is het in
Arti Legi weer tijd voor onze najaarslezing. Dit
keer zal dr. Harm-Jan van Dam, emeritus
hoofddocent neo-latijn aan de Vrije Universiteit,
spreken over: ‘Erasmus als brievenschrijver’.
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